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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Menurut Muri 

Yusuf (2016:43,44), sebuah metode pengolahan data menggunakan teknik statistik 

berdasarkan data kuantitatif atau jenis data lain yang dikuantitatifkan. Data pada 

penelitian yang berbentuk kuantitatif sejak awal proposal sudah dirumuskan dan data 

yang akan digunakan disarankan data kuantitatif atau data yang dapat 

dikuantitatifkan. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

 Populasi adalah jumlah dari suatu kelompok yang akan diteliti (Soeratno, 

2009; dalam Marnoto et al., 2019). Populasi yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah seluruh anggota dari kedua vendor yang berjumlah 7 orang. 

3.2.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang karakteristiknya dianggap 

dapat mewakilkan keseluruhan populasi (Djarwanto, 2010; dalam Marnoto et al., 

2019). Jumlah dari sampel yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini 

sebanyak 7 orang. Sampel yang digunakan merupakan anggota dari dua vendor yang 

akan diteliti. 
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3.3 Jenis Data dan Sumber Data 

 Data kuantitatif merupakan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini. Menurut Zein et al. (2019) data kuantitatif adalah sebuah data hasil dari 

perhitungan data kualitatif dalam bentuk angka. 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Sari et al. (2017) data primer adalah data yang didapatkan melalui 

kuesioner yang dibagikan berupa pertanyaan. Data sekunder merupakan data yang 

diperoleh dari penelitian terdahulu. 

3.4 Proses Pengumpulan Data 

 Penelitian dengan metode kuantitatif, responden akan memberikan data yang 

akan diolah dengan program Expert Choice yang digunakan untuk mendukung 

penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah penyebaran 

kuesioner kepada populasi dan sampel yang telah ditentukan. Populasi yang diambil 

sebagai pendukung penelitian ini berasal dari 2 vendor yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Metode yang digunakan dalam memilih populasi dan sampel adalah 

Convenience Sampling. Menurut Halim et al. (2016) convenience sampling adalah 

sebuah metode pengambilan sampel yang dapat diambil dari siapa saja yang 

kebetulan bertemu dan dipandang sesuai dengan kriteria dan dapat digunakan sebagai 

sumber data. 

3.4.1 Metode Kuesioner 

 Menurut Mania (2017) kuesioner adalah sebuah metode yang menggunakan 

beberapa pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Dengan metode kuesioner 
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nantinya akan diketahui pengalaman, sifat atau pendapat, pengetahuan dan keadaan 

diri responden. Dalam penelitian ini, kuesioner akan dibagikan kepada responden 

yang telah ditentukan. Responden akan mengisi kuisioner untuk menentukan kriteria 

mana yang paling penting terhadap pemilihan vendor menurut responden. 

3.5 Uji Validitas dan Relibilitas 

3.5.1 Uji Validitas 

 Menurut Hendryadi (2017) uji validitas adalah sebuah pengukuran yang 

mengacu pada aspek kecermatan dan ketepatan. Pengukuran tersebut dilakukan untuk 

mengetahui banyaknya aspek (kuantitatif) pada suatu aspek psikologis yang ada pada 

seseorang dan nantinya akan dihasilkan berupa skor melalui instrumen pengukur. 

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan metode korelasi Bivariate 

Pearson. Herawati dan Arsilenda (2017) mengatakan bahwa korelasi Bivariate 

Pearson (Produk Momen Pearson) adalah teknik yang sering digunakan untuk 

pengujian validitas dalam program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

dengan cara mengkorelasikan setiap skor item dengan skor total. 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

 Menurut Ghozali (2012:47) dalam Prabowo dan Fathoni (2017) uji reliabilitas 

adalah sebuah indikator dari variabel atau kontruk yang berupa data yang dapat 

digunakan untuk suatu kuesioner. Hasil dari suatu kuisioner dapat disebut reliable 

atau handal apabila jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Cronbach’s 

Alpha. Pada program SPSS metode yang sering digunakan untuk pengujian 
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reliabilitas adalah metode Cronbach’s Alpha yang pada umumnya memiliki batasan 

tertentu seperti apabila nilai Cronbach’ Alpha kurang dari 0,6 dinyatakan kurang 

baik, nilai 0,7 dapat diterima dan apabila nilai 0,8 adalah baik (Herawati dan 

Arsilenda,2017). 

3.6 Metode Analisis Data 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kuesioner, data yang telah 

diperoleh akan dianalisis. Pengolahan data yang akan dilakukan memiliki beberapa 

tahapan sebagai berikut : 

 Hasil dari pengisian kuisioner akan diinput dan diolah menggunakan metode 

AHP sebagai metode kuantitatif. Program Expert Choice akan digunakan untuk 

membantu dalam mengolah data dalam metode AHP. Menurut Suryono dan Kardian 

(2017) Analytic Hierarchy Process (AHP) memiliki sistem kerja yang dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah yang multiobjektif dan multikriteria 

berdasarkan perbandingan pada setiap elemen yang terdapat pada hirarki. Hasil akhir 

yang diperoleh dari AHP adalah suatu sistem pengurutan atau pembobotan prioritas 

dari setiap alternatif keputusan. Tabel 3.1 merupakan data skala fundamental yang 

akan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kuesioner. 
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Tabel 3.1 Skala Fundamental 
Skala 

Numerik 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama penting 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lainnya 

5 Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting dari elemen yang lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting dari elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 

Sumber : Suryono dan Kardian, 2017 

Tahapan yang perlu dilakukan dalam proses penentuan prioritas menggunakan 

program Expert Choice adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan tujuan : Menentukan vendor yang memenuhi standar untuk perusahaan 

Parampa Creative 

2. Kriteria pemilihan vendor 

a. Harga yang ditawarkan 

b. Kualitas peralatan 

c. Kelengkapan peralatan 

3. Langkah-langkah menggunakan program expert choice dalam metode AHP 

a. Penyusunan kriteria secara hierarkis 

b. Menambahkan alternatif 

c. Pembobotan kriteria 

d. Pembobotan alternatif 

e. Melakukan perbandingan dari tiap skor pasangan dengan melakukan uji konsistensi 

CI = ( λ max – n ) / ( n – 1) 
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f. Menghitung Rasio Konsistensi 

CR = CI / RI 

 

 

 

Nilai indeks konsistensi acak (RI) sesuai dengan ukuran matriks yaitu sebagai 

berikut: 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,11 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Uji konsistensi ini dilakukan menggunakan program Expert Choice. 

g. Sintesis (perolehan hasil). 

h. Setelah mendapatkan hasil dapat dilakukan tahapan terakhir dengan melakukan 

pengurutan prioritas yang paling mendekati kriteria yang telah ditentukan. 

4. Menentukan vendor yang telah diprioritaskan menggunakan program Expert Choice 

dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada perusahaan Parampa Creative 

yang dapat diajak bekerja sama untuk menunjang kinerja perusahaan. 

 

Keterangan : 

CI = Indeks Konsistensi 

λ max = Vektor Konsistensi 

n = Jumlah Alternatif 

 

Keterangan :  

CR = Rasio Konsistensi 

CI = Indeks Konsistensi 

RI = Indeks rata-rata bobot yang dibandingkan secara acak 


